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Doel 
bijeenkomst
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rVDM wordt op 1 januari 2023 
ingevoerd.

Informeren intermediairs ter 
voorbereiding op invoering rVDM

• Waarom doen we dit?
• De belangrijkste veranderingen
• Migratieperiode

• Wat is rVDM?
• Wat betekent het voor U
• Welke ondersteuning en informatie is 

beschikbaar

• Betrokkenheid sector
• Ervaringen in praktijktesten
• Hoe kunt U zich voorbereiden

Antwoorden op vragen over rVDM



Voorstellen
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Joke Noordsij Ministerie van LNV

Arjen Dijkstra RVO

Henk van der Velde
Aart Monster

NVWA
NVWA / e-Cert

Hans Verkerk Cumela

Frank van den Eijnden Transport en 
Logistiek Nederland

Erik Jan Boon
Harmen-Ido van Vliet
Shereen Tjon Atsoi

Programma



Programma
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19:30-19:35 Welkomstwoord 
programmamanager rVDM
 Erik Jan Boon

19:35-20:15 Presentaties ministerie van LNV 
+ RVO/NVWA
 Joke Noordsij
 Arjen Dijkstra

20:15-20:30 Pauze + BMS-markt

20:30-21:00 Presentatie Cumela/TLN
 Hans Verkerk
 Frank van den Eijnden

21:00-21:45 Gelegenheid voor vragen
 Vooraf ingediende vragen
 Vragen vanuit de zaal

21:45-22:45 Borrel + BMS-markt



Overige zaken
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 Vragen n.a.v. presentaties 
achteraf

 Presentatie komt ook 
beschikbaar op 
verantwoordmestvervoer.nl 
(na 23 november)



rVDM
verantwoorden van het 
vervoer van mest van 
‘achteraf en op papier’ 
naar ‘realtime en 
digitaal’

Spreker: Joke Noordsij
Datum:  16 november 2022



Schoon grond- en oppervlaktewater

 Kaderrichtlijn Water (KRW)
 Nitraatrichtlijn 
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Versterkte 
handhavingsstrategie Mest 
(VHS)

 Signalen van mestfraude in de 
media. 

 VHS september 2018
 Voortzetting VHS voorwaarde uit 

derogatiebeschikking 2022-
2025.

 Een risicogerichte aanpak, 
waarbij administratieve en 
fysieke controles zo veel 
mogelijk plaatsvinden op basis 
van risicoanalyse. 

 Gebiedsgericht Handhaven 
(GGH)

 Realtime en digitale 
verantwoording van 
mesttransporten (rVDM). 
Invoering 1-1-2023.

 rVDM helpt bij risico gerichte 
aanpak

8



› rVDM staat voor: realtime 
Vervoersbewijs Dierlijke Mest.

› Het is een realtime en digitaal 
vervoersbewijs en vervangt het huidige 
VDM.

› Met het rVDM starten we met een 
nieuwe manier van werken voor 
vervoerders, leveranciers en afnemers 
van mest.

› Belangrijk verschil: met rVDM meld je 
vooraf een mesttransport aan.

› De leverancier en afnemer bevestigen 
achteraf digitaal de transportgegevens.

Wat is rVDM?
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rVDM
 Realtime alle gegevens 

transport beschikbaar.

 Digitalisering past bij deze tijd

 Maakt kans op fouten kleiner

 Een digitaal systeem draagt bij 
aan verminderen van 
administratie lasten 

 Gelijk speelveld voor 
ondernemers

 Beter inzicht en verantwoording 
van vervoersstromen. 

 Gericht en realtime controleren 
op afwijkende 
transportbewegingen en 
onregelmatigheden.

 Sneller inzicht in de 
hoeveelheid en nutriënten in de 
aangevoerde mest draagt bij 
aan betere bemesting van 
gewassen.  

 Transparantie draagt bij aan 
een gerichtere aanpak van de 
‘grensoverschrijdende’ 
bedrijven. 10



 Zoeken naar balans tussen impact 
op bedrijfsvoering en verbetering 
handhaving 

 Doel: Een robuust en werkbaar 
rVDM systeem die naleving 
mestregelgeving stimuleert en 
efficiënte en effectieve    
handhaving mogelijk maakt.

 Borgen dat ook in het geval van een           
storing of niet beschikbaarheid van 
mobiel dataverkeer of het rVDM-
systeem, de vervoerders hun 
meldingen kunnen blijven doen, 
zodat mesttransporten niet stil 
komen te staan. 11



Mestvervoer: welke 
soorten vervoer 
kennen we straks?
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Standaardvervoer

 Het vervoer van dierlijke mest wordt 
uitgevoerd door een geregistreerde 
intermediair. 

 Gebruik van GR/GPS-apparatuur, wegen, 
bemonsteren en analyseren is verplicht. 

 Laad- en losmelding gaat automatisch 
met GR/GPS;

De vervoerder doet de :
– vooraanmelding;
– startmelding;
– weegmelding.

 De leverancier/afnemer doet de 
bevestigingsmelding 

 Extra in de administratie
- chauffeur
- Routegegevens
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Maatwerkvervoer

De meeste speciale regels die al van toepassing 
zijn op het zogenaamde maatwerkvervoer 
blijven onveranderd.
 vrijstelling voor wegen, bemonsteren en 

analyseren.
 vervoer hoeft veelal niet plaats te vinden 

door geregistreerde  intermediair. 
 geen automatische laad-en/of losmelding.

Wel geldt:
 deze transporten moeten gemeld worden in 

rVDM.
 de leverancier is in veel gevallen 

verantwoordelijk voor het vervoer en de 
meldingen 

 geen laadmelding indien vervoer met 
transportmiddel zonder GR/GPS plaatsvindt

 alle betrokken partijen bij het transporten 
moeten geregistreerd zijn bij RVO   

 leverancier/ afnemer doet zelf de  
bevestigingsmelding



Maatwerkvervoer
Wat verandert er?

Vervoer van champost 
 door een geregistreerde        

intermediair/vervoerder
 met een transportmiddel met 

GR/GPS apparatuur
 niet wegen, bemonsteren en 

analyseren bij afvoer      
naar ander landbouwbedrijf of export

Vervoer van paardenmest voor de 
substraatbereiding
 door een geregistreerde 

intermediair/vervoerder 
 niet wegen, bemonsteren en 

analyseren



Maatwerkvervoer
Wat verandert er?

Periodiek doorgeven gegevens 
aan RVO

 Producenten van mestkorrels, 
substraat en vaste meststoffen 
met ten hoogste 10% dierlijke 
mest geven na afloop van elk 
kwartaal gegevens door aan rvo.  

 Geen rVDM nodig bij het vervoer 
van mestkorrels 

 Geen rVDM nodig bij het vervoer 
van vaste mest met ten hoogste 
10% dierlijke mest   



Maatwerkvervoer
Wat verandert er?

Vervoer van dikke en dunne fractie na 
mestscheiding  
 regels standaard vervoer altijd van 

toepassing
 vervoer door geregistreerde intermediair
 met transportmiddel met GR/GPS 

apparatuur
 wegen, bemonsteren, analyseren

Vervoer naar particulieren en 
van/naar kleine landbouwbedrijven
 particulieren en kleine 

landbouwbedrijven hebben een 
relatienummer nodig 

 klein landbouwbedrijf:
– productie en aanvoer van dierlijke mest  is 

ten hoogste 350 kg N
– maximaal 3 hectare landbouwgrond

 geen digitale bevestiging nodig  



› U weet dat gegevens over het 
mestvervoer betrouwbaar zijn, omdat 
u nu veel gegevens vóór het vervoer 
doorgeeft en direct gevalideerd 
worden.

› Gedurende het transport zijn al uw 
meldingsgegevens realtime 
beschikbaar.

› Zo krijgt u en de overheid een beter 
inzicht van vervoersstromen.

› Zo voldoet u aan het verantwoorden 
van uw mestvervoer.

› Het vermindert uw administratieve 
lasten.

Resultaat rVDM
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Import en Export 

 Op 1 januari 2023 is het nog niet 
mogelijk om import en export te 
melden via rVDM systeem.

 Vervoerders mogen bij import en 
export  van dierlijke mest tot 1 juni 
2023 gebruik maken van CMI/CME 
en het voormalige (papieren) VDM

 In deze periode blijft voor import en    
export van dierlijke mest de 
regelgeving  van toepassing zoals 
deze luidde op 31 december 2022.

 Vanaf medio april vindt de migratie 
naar de nieuwe rVDM functionaliteit 
voor import en     export plaats.

 De migratieaanpak wordt met de 
sector en leveranciers van 
bedrijfsmanagementsystemen 
afgestemd.



rVDM
verantwoorden van het 
vervoer van mest van 
‘achteraf en op papier’ 
naar ‘realtime en 
digitaal’

Spreker: Arjen Dijkstra
Datum:  16 november 2022



Melden aan rVDM

› De meldingen van rVDM op een rij
– Vooraanmelding
– Startmelding
– Laadmelding
– Weegmelding
– Losmelding
– Bevestigingsmelding

› Berekenen stikstof en fosfaat

› rVDM-meldingen registreren: hoe doet 
u dat?

› Welke ondersteuning is er nu en op 
termijn beschikbaar?
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De meldingen van 
rVDM op een rij

vooraanmelding
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laadmelding

startmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding
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- Voorafgaand aan transport
- Niet langer dan 2 weken vooruit!

Vastleggen gegevens over:

- leverancier, afnemer,       
vervoerder

- mestopslagen (van of naar   
intermediair)

- laad- en losplaats 
- mestcode / percentages
- geschat gewicht
- voorgenomen datum laden
- opmerkingscode
- code laboratorium
- kenteken(s) voertuig

vooraanmelding

laadmelding

startmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding
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Tijdens het vastleggen worden 
gegevens online gecheckt 

- gegevens relaties, 
mestopslagen, voertuigen

- inhoudelijke controles
- opmerkingscode/mestcode

Indien niet voldoen aan controles:
- Vooraanmelding niet verstrekt
- Geen rVDM-nummer

Zolang nog geen startmelding: 
- alle gegevens wijzigbaar

Na startmelding
- Sommige gegevens wijzigbaar

vooraanmelding

laadmelding

startmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding



Voorafgaand aan het laden:
- niet eerder dan 2 werkdagen 

voor geplande laaddatum

Vastleggen gegevens over:
- rVDM-nummer
- tijdstip van melden
- formele bevestiging vooraan-

melding.

Informatie van belang voor NVWA:
- weten welk gepland vervoer

ook doorgaat.
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startmelding

vooraanmelding

laadmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding



- Vastleggen bij laden
- Zo spoedig verzenden na het laden. 
- Bestaand proces

Met GR-apparatuur
Vastleggen gegevens over:

- rVDM-nummer
- datum en tijdstip laden
- locatie
- serienummer GR-apparatuur
- gegevens nummer(s) van de

verpakking mestmonster en
combinatienummer

Maatwerktransport:
- meestal geen laadmelding
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vooraanmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding

laadmelding

startmelding
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vooraanmelding

losmelding

bevestigingsmelding

startmelding

weegmelding

laadmelding

Onverwijld na aanvang van het 
vervoer

Gebruik van weegwerktuig

Vastleggen gegevens over:
- rVDM-nummer
- datum en tijdstip wegen
- vastgesteld gewicht in

kilogram
- locatie wegen (adres of gps)

Bij maatwerk: 
- geschat gewicht bevestigen 
- Na het lossen
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vooraanmelding

bevestigingsmelding

startmelding

laadmelding

losmelding

losmelding

- Vastleggen bij lossen
- Zo spoedig verzenden na het 

lossen.
- Bestaand proces

Met GR-apparatuur

Vastleggen gegevens over:
• rVDM-nummer
• datum en tijdstip laden
• locatie

Het doen van de losmelding is een 
signaal dat het vervoer beëindigd is



Uiterlijk zeven dagen na afgerond 
transport door vervoerder:

- bevestiging door leverancier/afnemer:
- landbouwbedrijf
of 
- intermediair

Vrijstelling voor:
- klein landbouwbedrijf of 

particulier (‘geen KvK’)
- buitenlandse leverancier of 

afnemer

Leverancier of afnemer kunnen een rVDM 
afkeuren:
- reden opgeven
- teruggezet naar vervoerder
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vooraanmelding

startmelding

laadmelding

losmelding

losmelding

bevestigingsmelding



Tijdens het laden wordt de mest 
bemonsterd (bestaande werkwijze)

Het rVDM-nummer wordt gekoppeld aan 
het monster

Na bemonstering geeft het laboratorium 
het analyseresultaat door aan:
- vervoerder, leverancier, afnemer
- RVO

RVO berekent de hoeveelheden fosfaat 
en stikstof behorend bij het vervoer 

De vervoerder hoeft de gegevens niet 
meer door te geven aan RVO

RVO plaatst hoeveelheden fosfaat en 
stikstof in Mijn dossier (mijn.rvo.nl) 30

Na ontvangst alle gegevens:

RVO berekent stikstof en 
fosfaat

Vervoers-
meldingen

rVDM

Bevestigings
melding

Analyse

resultaat

Registratie 
en analyse 

door 
laboratorium 

RVO bundelt gegevens

Berekenen stikstof 
en fosfaat



De stappen moeten binnen de wettelijke 
termijnen worden doorlopen

Na binnenkomst alle meldingen:
- rVDM komt in register RVO
- raadplegen op mijnrvo

Indien niet binnen 7 dagen rond:
- brief RVO
- 21 dagen om alles aan te vullen
- mogelijke sanctie

Indien niet na 21 dagen aangevuld:
- rVDM niet raadpleegbaar op mijnrvo
- wijzigingsprocedure RVO (meer werk)

vooraanmelding
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laadmelding

startmelding

weegmelding

losmelding

bevestigingsmelding



rVDM: registreren 
mesttransport



Wie meldt? 

Vervoer door een geregistreerde 
intermediair
 geregistreerde intermediair doet de 

meldingen in rVDM
 Bij hoofdspoor:
 Automatische laad- en losberichten via de 

GR apparatuur 

Leverancier (landbouwer) vervoert zelf
of laat dit doen door niet geregistreerde 
vervoerder

 leverancier doet de meldingen in rVDM 
of
 leverancier machtigt een andere vervoerder 

om, onder zijn verantwoordelijkheid, de 
meldingen in rVDM te doen 

› Leverancier en/of afnemer doet zelf de 
bevestigingsmelding



Machtigingen

 Een ander machtigen om 
meldingen te doen:
– machtiging in eHerkenning
– machtiging in eigen BMS
– machtiging in mijn.rvo.nl

 Machtigingsverlener blijft 
verantwoordelijk voor de 
meldingen

 Niet mogelijk:
 Iemand, die bij het betreffende 

vervoer is betrokken, machtigen voor 
bevestiging
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BMS
Bedrijfsmanagement
systeem

GR/GPS-apparatuur

e-CertNL rVDM

rVDM-app 
(via e-CertNL)

rVDM-meldingen 
registreren:

hoe doet u dat?



Wanneer welk
meldkanaal?

BMS
Bedrijfsmanage
mentsysteem

alle meldingen
professionele 
vervoerder of 
intermediair

Met welk 
systeem?

Voor welke 
melding 

gebruiken?
Type gebruik

GR-apparatuur 
(bestaande 
functionaliteit)

e-CertNL rVDM

rVDM-app 
(via e-CertNL)

laad – en 
losmelding
monsterverpakking

alle meldingen

startmelding

geregistreerde 
intermediair

Kantoor gebruik 
(PC, tablet)

Gebruik onderweg
• Smartphone of 

PC
• Minder geschikt 

voor meer dan 
50 openstaande 
transporten

bevestigingsmelding

losmelding

weegmelding

combimelding



Wijzigingsprocedure

 Wijzigen kan:
– via mijn.rvo.nl

 Wat kan onder strikte 
voorwaarden worden gewijzigd:
– leverancier/afnemer
– opslagnummer laden of lossen
– mestcode(s) /opmerkingscodes
– nettogewicht
– gegevens verloren monster
– Bevestiging door vervoerder, 

leverancier, afnemer

 Binnen 6 weken na afloop van het 
transport
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Terugvaloptie
 Wanneer?

– als rVDM-systeem niet beschikbaar 
is (buiten toedoen gebruiker)
 geen internetverbinding
 e-Cert is niet beschikbaar/bereikbaar
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Handhaving

 Fysiek:                NVWA
 Administratief:     RVO

 Boetebeleid
– Te laat
– Onvolledig
– Niet op juiste manier
– Niet naar waarheid

 Ondersteunende handhaving
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wat merkt u ervan? 

 De nieuwe werkwijze zorgt voor een andere 
inrichting van uw bedrijfsproces

 Administratief komt het zwaartepunt nu 
vooraf te liggen 
– voordat u een mesttransport kunt doen, 

moet uw administratie van relaties, 
voertuigen en silo’s op orde zijn;

– u meldt de gegevens vooraf en tijdens 
het vervoer. 

 Uw invloed op het proces verandert
– de leverancier en afnemer bevestigen 

achteraf het vervoer digitaal
 Eigen verantwoordelijkheid

– de hoeveelheid fosfaat en stikstof wordt 
achteraf door RVO berekend;

– de gegevens zijn achteraf op te vragen in 
mijn.rvo.nl.



Welke ondersteuning 
is er nu en op termijn 
beschikbaar?

– via centrale helpdesk RVO
 www.rvo.nl/rvdm
 088 042 42 42

– www.verantwoordmestvervoer.nl
 Vraag & antwoord
 Nieuws

– via BMS-leveranciers
– via branche-organisatie
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http://www.rvo.nl/rvdm
http://www.verantwoordmestvervoer.nl/


Pauze
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Vragen
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1. Wat is de huidige stand van zaken van rVDM?

2. Hoe en wanneer worden we geïnformeerd over rVDM?



Vragen
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3. Kan er in het rVDM proces gewerkt worden met 
machtigingen en hoe werkt dat dan (kan ik bijvoorbeeld 
bevestigen voor mijn leverancier en afnemer)?

4. Hoe zit het precies met het aanmaken van accounts (moet 
iedereen zich registeren)? 
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